CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
Str. Independenţei nr. 42; Buzău -120204;
Tel./ Fax:+4-0238-718504
E-mail: ccd@buzau.ro
Web: http://www.ccd.buzau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
vă invită la
SEMINARUL NAŢIONAL „PRIN LECTURĂ SPRE CULTURĂ”
13 mai 2017, ora 10.00, Buzău
De ce „Prin lectură spre cultură”?
Prin natura ei, lectura este o activitate care se desfăşoară în timp şi care cere reflecţie.
Se pare, însă, că omul contemporan nu mai are nici timp, nici disponibilitate. În dorința de a
„eficientiza” procesul cunoașterii, are tentația de a scurta perioada alocată informării, tratând
lucrurile fără amprentă personală, cu efort minim, externalizat, fără aplecarea necesară
înțelegerii în ritm propriu,.
Exercițiul atenției şi al răbdării, pe care trebuie să-l deprindă școala, este esențial
pentru cultivarea capacității de discernământ în alegerile culturale personale. Acestea se
formează, nu sunt date naturale ale individului, și avem convingerea că reconsiderarea
modului în care este intermediată cultura în școală, prin lectură autentică, poate genera
optimism, dincolo de orice intenții reformatoare. Problema lecturii este, în fapt, problema şcolii.
Aici se formează viitoarea generaţie de cititori.
Pornind de la aceste premise, Seminarul național „Prin lectură spre cultură” constituie
un cadru de facilitare a dialogului și experiențelor de învățare între participanți - educatori și
alți actori relevanți, în vederea promovării initiațivelor inovative de stimulare a interesului
pentru lectură în rândul elevilor.
Ce ne propunem?


Promovarea unor strategii de dezvoltare a autonomiei elevilor în documentare şi
cercetare;



Popularizarea de parteneriate educaţionale pentru promovarea cărţii şi a valorilor
culturale, în general, şi a unor strategii şi metode moderne de învăţare prin activităţi
de lectură, în special;



Împărtăşirea unor exemple de bună practică în ceea ce priveşte activităţile
disciplinare, interdisciplinare şi transdiciplinare care vizează stimularea gustului pentru
lectură.

Cui ne adresăm?
Personalului didactic de predare, didactic auxiliar, managerilor școlari şi partenerilor
educaţionali.
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Ce teme propunem?
-

Metode inovative şi parteneriate în educaţie pentru stimularea interesului pentru
lectură;

-

Lectura și abilitățile de viață - metode active care pot contribui la dezvoltarea
capacității de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis și
creativ;

-

Carte şi lectură în activităţile extraşcolare/proiecte de promovare a lecturii.

Care sunt condiţiile de participare?
Pentru a putea participa la acest seminar trebuie să trimiteţi, în format electronic, la
adresa: ccdbuzau@yahoo.com, (cu subiectul #prinlecturăsprecultură), o lucrare care
abordează una din temele menţionate, redactată conform cerinţelor de mai jos, respectând,
orientativ, o proporție a elementelor de conţinut: 30% noţiuni teoretice, 60% noţiuni practice
/descrierea activităților, proiectelor, 10% concluzii. Vă rugăm să completați formularul online
atașat acestui anunț.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 10 aprilie 2017. Depăşirea acestui
termen și nerespectarea condițiilor de conținut și redactare atrag după sine imposibilitatea
publicării în broşura seminarului.
Taxa de participare este de 30 de RON (include: organizarea evenimentului, editarea
lucrărilor seminarului, diplomă de participare, taxe poştale) şi poate fi depusă direct la
secretariatul C.C.D. Buzău sau în contul Casei Corpului Didactic Buzău,
RO75TREZ16620E330500XXXX – Trezoreria Buzău, cu mențiunea “taxă seminar național”.
Seminarul este o oportunitate pentru schimbul de idei și practici eficiente, prin
interacțiunea directă a celor interesați de cultivarea interesului pentru lectură; timpul de
prezentare a lucrării va fi de maximum 5 minute (asigurăm condiții pentru proiectarea unor
documente în format electronic).
Ce condiţii trebuie să îndeplinească lucrările?
-

-

Fiecare lucrare va avea maximum 3 pagini, format A4; lucrarea trebuie să fie însoțită
de o fotografie a autorului și o scurtă biografie/prezentare nonformală (maximum 5
rânduri) și, opțional, o fotografie din activitățile la care se face referire (fotografii
originale, la rezoluție mare).
Lucrarea va fi scrisă în Word cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului
12, cu diacritice, tehnoredactată la 1,5 rânduri;
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-

Conţinutul trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul ţintă,
să fie original şi să conţină exemple de bune practici;
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;
Nu vor fi publicate lucrări plagiate sau lucrări ce au fost deja publicate sau prezentate
în cadrul altor evenimente. Toate drepturile sunt rezervate autorilor.
Publicarea fotografiilor se face cu acordul implicit al participanților.

Ce activități se vor desfăşura în cadrul seminarului?
-

-

Activități cu un caracter interactiv / Dezbatere tip worldcafe;
Prezentări - exemple de bune practici, proiecte inovative, expoziţie de lucrări plastice
(copertă de carte), expoziție de colecții personale (carte veche, reviste, publicații vechi
etc.);
Lansare de carte.

Echipa tehnică: prof. Ion VASILE – director C.C.D. Buzău, prof. metodist Paula MIHAI, prof.
metodist Marcela APOSTOIU, bibliotecar Marilena TRIFAN, informatician Corneliu FILIP,
secretar Dumitra DRAGOSIN.
Persoană de contact: Paula MIHAI, tel 0723 295 074, e-mail: paulagmihai@gmail.com

Director Casa Corpului Didactic Buzău,
Prof. Ion VASILE

